
 

NOLIKUMS 
 “IELŪDZ OZOLNIEKI 2022” 

 
1. MĒRĶIS: 
Tradicionāli pulcēt kopā izturīgākos skrējējus profesionāļu, amatieru un citu interesentu vidū, 
popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, dalīties pieredzē ar citiem skrējēju klubiem un 
pieredzējušiem sportistiem un prezentēt Ozolniekus kā sportisku ciematu. 
 
2. LAIKS UN VIETA 
Sacensību datumi: 18.aprīlī, 29. maijā, 26. jūnijā, 24. jūlijā, 28. augustā un 25. septembrī  
(noslēdzošā kārta un apbalvošana) (pēdējo kārtu datumi var tikt mainīti). Sacensības notiks Ozolnieku 
ciematā pa skriešanas trasi, kas iet ap Ozolnieku ezeru. Starts un finišs netālu no veikala “Elvi”. 
Distances: 2 km – viens aplis; 6 km – 3 apļi; 10 km – 5 apļi, kā arī bērnu skrējiens ~300 m bez laika 
kontroles (bērniem līdz 7 gadu vecumam).  
 
Skrējienu starta laiks: 
Plkst. 11:00 2 km, 6 km un 10 km distances  
Numuru izsniegšana sacensību dienā ir no plkst. 9:30 līdz 10:30 (pie ezera, netālu no starta vietas).  
 
3. SACENSĪBU ORGANIZATORS 
Sacensības organizē biedrību “Skrējēju klubs “Ozolnieki”” sadarbībā ar Jelgavas Novada Sporta Centru. 
Sacensības vada iepriekš nozīmēta tiesnešu kolēģija. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbild Guntars 
Akmans (mob.tel. 27700446) 
 
4. DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS UN SKRIEŠANAS DISTANCES 

Grupa Dzimšanas gadi Distance 
V,S-7  2012.-2014. 2km vai 5 km* 
V,S-11 2008-2011. 2km vai 5 km* 
V,S-15 2004.-2007. 6 vai 10 km* 
V,S-19 1993.-2003. 6 vai 10 km* 
V,S-30 1983.-1992. 6 vai 10 km* 
V,S-40  1973.-1982. 6 vai 10 km* 
V,S-50  1963.-1972. 6 vai 10 km* 
V,S-60 1953.-1962. 6 vai 10 km* 
V,S-70  1943.-1952. 6 vai 10 km* 
V,S-80  1942. un agrāk 2km vai 6 km* 

*Dalībnieki katrā sacensību kārtā var izvēlēties vienu distanci, kurā startēt, taču jāņem vērā, ka, 
lai tiktu pie punktiem seriāla kopvērtējumā un pretendētu uz godalgu, vismaz trijās no tā kārtām 
jāstartē vienā un tajā pašā distancē. 
 
5. SACENSĪBU DALĪBNIEKI: 
Jebkurā skrējienā var piedalīties ikviens interesents, kas vecāks par 7 gadiem, atbilstoši norādītajām 
vecuma grupām. Katram dalībniekam jāuzņemas atbildība par savu veselības stāvokli un fizisko 
sagatavotību. Par bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam jāatbild to vecākiem, treneriem vai 
citiem piederīgajiem, par šo faktu informējot sacensību organizatorus. 
 
6. SKRIEŠANAS DISTANCES UN DROŠĪBA: 
Visi skrējieni norisinās pa marķētu apli. 
Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoriem 
vai citām pasākumu organizēšanā iesaistītajām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo 
zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu, jo tā nezināšana neatbrīvo no personīgās 
atbildības. 
 



7. UZVARĒTĀJU VĒRTĒŠANA: 
Lai cīnītos par godalgām, dalībniekam jāstartē vismaz četrās no sešām sacensību kārtām. Vērtēšanā 
summējot tiks ņemti vērā uzrādītie rezultāti un izcīnītās vietas. Sezonas noslēgumā (25. septembrī) tiks 
apbalvoti katrā vecuma/dzimuma grupā trīs labākie skrējēji katrā distancē, kas atbilst nolikumam. Ja 
kādā no grupām dalībnieku skaits būs mazāks par trim, tā pēc organizatoru ieskatiem var tikt apvienota 
ar citu. Visi dalībnieki, kas būs finišējuši vismaz 4 kārtās, bet neiekļūs godalgotajās vietās, saņems 
piemiņas medaļas. 
 
8. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS: 
Pieteikšanās un dalības maksas maksāšana notiek katrai kārtai līdz iepriekšējās dienas plkst. 17:00, 
aizpildot anketu interneta vietnē http://skozolnieki.wordpress.com/ieludz-ozolnieki (papildus 
informācija arī www.skriesim.lv), jautājumu gadījumā rakstot uz e-pastu skozolnieki@gmail.com. 
Dalības maksas lielums atkarīgs no maksāšanas (nevis pieteikšanās) datuma. 
Pieteikumu apstiprināšana un numuru saņemšana sacensību dienā ir no plkst. 9:30 līdz 10:30. 
Dalībnieka numurs pēc skrējiena jāatdod tiesnešiem vai reģistrācijā!! 
 
9. DALĪBAS MAKSA : 
Kārta un apmaksas datums Jelgavas novada iedzīvotāji** un 

SK Ozolnieki biedri*** 
Pārējie 

Pieaugušie Skolēni u.c.* Pieaugušie Skolēni u.c.* 
1. līdz 11.04. 1 EUR Bez maksas 4 EUR 1.5 EUR 
1. līdz 17.04. plkst. 17:00 4 EUR 1.5 EUR 6 EUR 3 EUR 
1. 18.04. uz vietas 6 EUR 3 EUR 10 EUR 6 EUR 
2. līdz 22.05. 1 EUR Bez maksas 4 EUR 1.5 EUR 
2. līdz 28.05. plkst. 17:00 4 EUR 1.5 EUR 6 EUR 3 EUR 
2. 29.05. uz vietas 6 EUR 3 EUR 10 EUR 6 EUR 
3. līdz 19.06. 1 EUR Bez maksas 4 EUR 1.5 EUR 
3. līdz 25.06. plkst. 17:00 4 EUR 1.5 EUR 6 EUR 3 EUR 
3. 26.06. uz vietas 6 EUR 3 EUR 10 EUR 6 EUR 
4. līdz 17.07. 1 EUR Bez maksas 4 EUR 1.5 EUR 
4. līdz 23.07. plkst. 17:00 4 EUR 1.5 EUR 6 EUR 3 EUR 
4. 24.07. uz vietas 6 EUR 3 EUR 10 EUR 6 EUR 
5. līdz 21.08. 1 EUR Bez maksas 4 EUR 1.5 EUR 
5. līdz 27.08. plkst. 17:00 4 EUR 1.5 EUR 6 EUR 3 EUR 
5. 28.08. uz vietas 6 EUR 3 EUR 10 EUR 6 EUR 
6. līdz 18.09. 1 EUR Bez maksas 4 EUR 1.5 EUR 
6. līdz 24.09. plkst. 17:00 4 EUR 1.5 EUR 6 EUR 3 EUR 
6. 25.09. uz vietas 6 EUR 3 EUR 10 EUR 6 EUR 
* skolēni, studenti, pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
** Jelgavas novada iedzīvotājiem, kas nav kluba biedri, var būt jāuzrāda Pašvaldības izziņa 
***Kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2021. un 2022. gadiem (jaunie biedri tiks informēti atsevišķi) 
 
Dalības maksu pārskaitīt biedrībai “Skrējēju klubs “Ozolnieki”” (saīsināti – SK Ozolnieki), reģistrācijas 
numurs 40008172116,  Swedbank, LV13HABA0551030334884, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu. 
Dalības maksa atkarīga no maksāšanas, nevis reģistrēšanās laika. Obligāti jāaizpilda arī reģistrēšanās 
anketa.  
 
10. DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI UN PRETENZIJAS: 
Skriešanas numura nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāsedz tā izmaksas 15 EUR apmērā! 
Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. iesniedzamas pusstundas laikā pēc pēdējā 
finišējušā dalībnieka, veicot naudas iemaksu 30 eiro apmērā. Pamatotas petenzijas gadījumā minētā 
naudas summa tiks atgriezta. 
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu izmantošanai sacensību 
protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai 
sacensību publiskajos materiālos. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti 
trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. 


